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Białystok, dn. 17-02-2021 r. 

 

DAF.261.12.2021 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn: „Usługa sprzątania Muzeum Pamięci Sybiru przy ul. Węglowej 1   
w Białymstoku”   

 
 

       Zamawiajacy działając na podstawie art. 221 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert, 

które odbyło się dnia 17 lutego 2021 r., o godz. 12.30.  

 

Zestawienie złożonych ofert:   

 

Ofeta nr 1 złożona przez:  

Nazwa Wykonawcy  Ever Cleaning Spółka z o.o.  

Adres 
ul. Arkuszowa 39 
01-934 Warszawa  

Cena oferty  241.402,56 zł  

 Dodatkowe usługi:  

mycie opraw oświetleniowych i kanałów 
wentylacyjnych przy suficie, kartek 
wentylacyjnym,  anemostatów 

4 razy w roku  

czyszczenie 218 szt. zewnętrznych 
aluminiowych słupów 

2 razy w roku  

czyszczenie zewnętrznej elewacji 
budynku Muzeum w postaci blachy 
aluminiowej w części południowo – 
wschodniej nad wejściem głównym 

2 razy w roku  
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Ofeta nr 2 złożona przez:  

Nazwa Wykonawcy  Eco Car Wash  

Adres 
ul. Św. Jerzego 32/25 
15-349 Białystok  

Cena oferty  183.588,00 zł  

 Dodatkowe usługi:  
mycie opraw oświetleniowych i kanałów 
wentylacyjnych przy suficie, kartek 
wentylacyjnym,  anemostatów 

4 razy w roku  

czyszczenie 218 szt. zewnętrznych 
aluminiowych słupów 

2 razy w roku  

czyszczenie zewnętrznej elewacji budynku 
Muzeum w postaci blachy aluminiowej w 
części południowo – wschodniej nad 
wejściem głównym 

2 razy w roku  

 
 

Ofeta nr 3 złożona przez:  

Nazwa Wykonawcy  STRABAG PFS Spółka z o.o.   

Adres 
ul. Parzniewska 10 
05-800 Pruszków   

Cena oferty  240.292,80 zł  

 Dodatkowe usługi:  
mycie opraw oświetleniowych i kanałów 
wentylacyjnych przy suficie, kartek 
wentylacyjnym,  anemostatów 

4 razy w roku  

czyszczenie 218 szt. zewnętrznych 
aluminiowych słupów 

2 razy w roku  

czyszczenie zewnętrznej elewacji budynku 
Muzeum w postaci blachy aluminiowej w 
części południowo – wschodniej nad 
wejściem głównym 

2 razy w roku  

 

Ofeta nr 4 złożona przez:  

Nazwa Wykonawcy  

Konsorcjum:  
Przedsiębiorstwo  Usługowe Natura TUR - Lider 
Konsorcjum  
Natura TUR Kewin Werner – Partner Konsorcjum  

Adres 
ul. J. Antoniewicza 38 
15-166 Białystok    

Cena oferty  147.600,00 zł  

 Dodatkowe usługi:  
mycie opraw oświetleniowych i kanałów 
wentylacyjnych przy suficie, kartek 
wentylacyjnym,  anemostatów 

4 razy w roku  
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czyszczenie 218 szt. zewnętrznych 
aluminiowych słupów 

2 razy w roku  

czyszczenie zewnętrznej elewacji budynku 
Muzeum w postaci blachy aluminiowej w 
części południowo – wschodniej nad 
wejściem głównym 

2 razy w roku  

 

Ofeta nr 6 złożona przez:  

Nazwa Wykonawcy  

Konsorcjum:  
Impel System Spółka z o.o.  ul. Ślężna 118, 53-111 
Wrocław  
Impel Facility Services Spółka z o.o. ul. Ślężna 118, 
53-111 Wrocław  

Adres 
ul. Ślężna 118 
53-111 Wrocław 

Cena oferty  274.905,00 zł  

 Dodatkowe usługi:  
mycie opraw oświetleniowych i kanałów 
wentylacyjnych przy suficie, kartek 
wentylacyjnym,  anemostatów 

4 razy w roku  

czyszczenie 218 szt. zewnętrznych 
aluminiowych słupów 

2 razy w roku  

czyszczenie zewnętrznej elewacji budynku 
Muzeum w postaci blachy aluminiowej w 
części południowo – wschodniej nad 
wejściem głównym 

2 razy w roku  

 

Ofeta nr 7 złożona przez:  

Nazwa Wykonawcy  
Konsorcjum:  
DOMOSFERA s.c. Ril Kozłowscy – Partner   
DOMOSFERA Spółka z o.o – Lider   

Adres Nie podano  

Cena oferty  153.504,00 zł  

 Dodatkowe usługi:  
mycie opraw oświetleniowych i kanałów 
wentylacyjnych przy suficie, kartek 
wentylacyjnym,  anemostatów 

4 razy w roku  

czyszczenie 218 szt. zewnętrznych 
aluminiowych słupów 

2 razy w roku  

czyszczenie zewnętrznej elewacji budynku 
Muzeum w postaci blachy aluminiowej w 
części południowo – wschodniej nad 
wejściem głównym 

2 razy w roku  
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Ofeta nr 8 złożona przez:  

Nazwa Wykonawcy  
Usługi Techniczno Budowlano Melioracyjne 
HYDROTECH Spółka z o.o.   

Adres 
Ul. Powstańców Styczniowych 2/103 
65-510 Konin   

Cena oferty  99.000,00 zł  

 Dodatkowe usługi:  
mycie opraw oświetleniowych i kanałów 
wentylacyjnych przy suficie, kartek 
wentylacyjnym,  anemostatów 

4 razy w roku  

czyszczenie 218 szt. zewnętrznych 
aluminiowych słupów 

2 razy w roku  

czyszczenie zewnętrznej elewacji budynku 
Muzeum w postaci blachy aluminiowej w 
części południowo – wschodniej nad 
wejściem głównym 

2 razy w roku  

 

 

Ofeta nr 9 złożona przez:  

Nazwa Wykonawcy  
Usługi Hydrotechniczno-Budowlane HYDROBUD 
Spółka z o.o.   

Adres 
Ul. 11 Listopada 42c 
65-510 Konin   

Cena oferty  84.000,00 zł  

 Dodatkowe usługi:  
mycie opraw oświetleniowych i kanałów 
wentylacyjnych przy suficie, kartek 
wentylacyjnym,  anemostatów 

4 razy w roku  

czyszczenie 218 szt. zewnętrznych 
aluminiowych słupów 

2 razy w roku  

czyszczenie zewnętrznej elewacji budynku 
Muzeum w postaci blachy aluminiowej w 
części południowo – wschodniej nad 
wejściem głównym 

2 razy w roku  

 

 

 

Ofeta nr 10 złożona przez:  

Nazwa Wykonawcy  
Konsorcjum:  
Jarhead Spółka z o.o.  – Lider  
Jarhead Kamil Stankiewicz – Konsorcjant    

Adres 
Ul. Warszawska 43 lok. 3 
15-062 Białystok    

Cena oferty  149.076,00 zł  

 Dodatkowe usługi:  
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mycie opraw oświetleniowych i kanałów 
wentylacyjnych przy suficie, kartek 
wentylacyjnym,  anemostatów 

4 razy w roku  

czyszczenie 218 szt. zewnętrznych 
aluminiowych słupów 

2 razy w roku  

czyszczenie zewnętrznej elewacji budynku 
Muzeum w postaci blachy aluminiowej w 
części południowo – wschodniej nad 
wejściem głównym 

2 razy w roku  

 

 
Ponadto, Zamawiający informuje, iż za pomocą miniPortalu został przesłany plik o nazwie 

FLO.zip który po deszyfrowaniu przez miniPortal umożliwił pobranie pliku o nazwie FLO.rar., 
którego zawartość po rozpakowaniu stanowiły pliki:  
Oświadczenie Wykonwcy2a.odt.XAdeS, Załącznik nr_1_Oferta.doc.XAdeS, Załącznik nr 2 
Oświadczenie wykonawcy DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA.odt. XAdeS. 
Zamawiajacy nie miał możliwości zapoznania się z treścią tych plików, gdyż są to tylko pliki 
zewnętrznych podpisów elektronicznych które odwołują się do plików zawierających podpisane 
dane.  
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